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Nieuwe administratieve BTW verplichtingen vanaf januari 2010 voor ServiCount en SwingCount.
Wijziging aan de btw-aangifte.
Er worden twee bijkomende vakken voorzien ter registratie van de intracommunautaire diensten
-

Uitgaande handelingen vak 44
Inkomende handelingen vak 88

Het programma btw-aangifte zal automatisch de betrokken handelingen in de juiste vakken plaatsen. Er wijzigt
niets aan de wijze van opstellen of ingeven van facturen.
Indien er bedragen worden opgenomen in vak 44 zal er ook een intracommunautaire opgave moeten worden
ingediend.
Vrijgestelde handelingen worden voortaan opgenomen in vak 00.
Er moet niet langer een nihil listing (jaarlijkse lijst van klanten) worden ingediend. Het aankruisen van het vakje
“nihil listing” bij de aangifte van de maand december volstaat.
Wijziging kwartaalopgave intracom.
Voor de intracommunautaire opgave moeten nu ook de klanten met intracommunautaire diensten worden
opgenomen.
Maandaangevers zullen ook een maandelijkse intracommunautaire opgave moeten indien.
Programma’s van ServiCount en SwingCount zorgen automatisch voor de opnamen van de klanten en bedragen in
de juiste rubriek, alsook het aanmaken van xml-files die opgeladen kunnen worden in het Intervat luik van de site
van het ministerie van financiën.
De layout van de xml-bestanden werd gewijzigd met als gevolg dat oudere versies van deze xml-bestanden zullen
worden verworpen vanaf 2010.
Voortaan mag nog enkel een elektronische aangifte worden ingediend. De papieren versie wordt niet meer
aanvaard. Indien een afwijking hierop wordt toegestaan is enkel het officiële formulier geldig. Formulieren
geproduceerd door gelijk welk softwarepakket worden door het scannings centrum verworpen.
Toepassing in de reiswereld.
Intracommunautaire diensten zijn normaliter niet van toepassing voor de reiswereld omdat de dienst niet wordt
geleverd in het land van de klant.
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Verkoop Belg en EU klant:
-

gedeelte factuur aan 0%  vak 00

-

gedeelte factuur aan 21%  vak 03

Aankoop Eu leverancier:
-

Geen BTW Intracom diensten ingeven dan komt er geen vermelding in vak 88
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